
Categorieën en homologische algebra

Huiswerkopdracht

. De opdrachten dienen uiterlijk op 20 juni om 12:00 te zijn ingeleverd, bij mij (Ben Moonen) persoonlijk,

in mijn postvakje, of per email. (Per email alleen als je de opgaven in LaTeX hebt uitgewerkt; stuur

in dat geval een pdf bestand.) Vermeld duidelijk leesbaar je naam, studentnummer en een mailadres
waarop je bereikbaar bent. Bewaar een kopie van je werk.

. Schrijf leesbaar (of gebruik LaTeX)! Geef volledige en duidelijke argumenten in gewone taal. Onleesbare

tekst wordt niet in aanmerking genomen. Formules zonder veel context worden niet goed gerekend.

. Je mag alle resultaten gebruiken die zijn behandeld en je mag literatuur gebruiken. Waar het om gaat,

is dat je laat zien dat je begrijpt hoe dingen werken. Mocht je toevallig op het internet of in een boek

een oplossing van een opgave vinden, dan volstaat het dus nadrukkelijk niet om daar naar te verwijzen.
In geval van twijfel, vraag het me even.

Opgave 1. De categorie Rel van relaties is als volgt gedefinieerd:

— De objecten van Rel zijn de verzamelingen.

— Als X en Y verzamelingen zijn, dan zijn de morfismen van X naar Y de deelverza-

melingen R ⊂ X × Y .

— Als R ⊂ X × Y een morfisme is van X naar Y en S ⊂ Y × Z is een morfisme van

Y naar Z, dan definiëren we de samenstelling S ◦R (een morfisme van X naar Z,

dus een deelverzameling van X × Z) door

S ◦R =
{

(x, z) ∈ X × Z
∣∣ er is een y ∈ Y met (x, y) ∈ R en (y, z) ∈ S

}
.

(i) Als X een verzameling is, welke deelverzameling van X ×X is de identiteit op X

in de categorie Rel ? Licht je antwoord zorgvuldig toe.

(ii) Heeft de categorie Rel een initieel object? Een finaal object? Indien ‘ja’, beschrijf

het betreffende object expliciet.

(iii) Als X en Y verzamelingen zijn, laat zien dat ze een product en een coproduct

hebben in Rel. Beschrijf dit (co)product expliciet en laat zien dat je antwoord

voldoet.

(iv) Zij Sets de gewone categorie van verzamelingen. Laat zien dat er een functor

F : Sets → Rel is die de identiteit is op objecten, en die een afbeelding f : X → Y

(dus een morfisme in Sets) stuurt naar de grafiek Γf ⊂ X × Y (dit is een morfisme

in Rel).

(v) Bewijs dat de functor F uit (iv) geen linksgeadjungeerde heeft. [Hint: Gebruik

Opgave 2 van het werkcollege van 16 maart.]
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Opgave 2. Beschouw een (covariante) links-exacte functor F : A→ B, waarbij A en B

abelse categorieën zijn, en waarbij we aannemen dat A voldoende injectieven heeft.

Zoals gebruikelijk schrijven we RnF : A→ B (n > 0) voor de rechtsafgeleide functoren.

Een object Y van A noemen we F -acyclisch (of acyclisch voor F ) als RnF (Y ) = 0 voor

alle n > 1.

(i) Als Y een object is van A, laat zien dat Y injectief is dan en slechts dan als Y een

F -acyclisch object is voor elke functor F als hierboven.

Zij X een object van A. Ter herinnering: een resolutie van X is een coketencomplex C•

samen met een quasi-isomorfisme X → C•. (Hierbij vatten we X op als een coketen-

complex, met X in graad 0 en alle andere termen nul.) Zo’n resolutie noemen we een

F -acyclische resolutie als alle termen Cn acyclisch zijn voor F .

(ii) Zij C• een F -acyclische resolutie van X. Bewijs dat RnF (X) ∼= H n
(
FC•) voor

alle n. Met andere woorden: om RnF (X) uit te rekenen, mag je in plaats van een

injectieve resolutie een willekeurige F -acyclische resolutie gebruiken. [Aanwijzing:

Gebruik inductie naar n. Laat X ′ = Ker(C1 → C2); dan heb je een kort exact rijtje

0 −→ X −→ C0 −→ X ′ −→ 0 en het coketencomplex 0 −→ C1 −→ C2 −→ · · · (nu

met Ci in graad i− 1) is een F -acyclische resolutie van X ′.]

Opgave 3. Beschouw de categorie S waarvan de objecten diagrammen

A• : A1
α1−−→ A0

α2←−− A2

zijn, met A0, A1 en A2 abelse groepen en α1 en α2 homomorfismen. Een morfisme van

A• naar A′• in S is een drietal f• = (f1, f0, f2) met fi: Ai → A′i een homomorfisme, zo

dat je een commutatief diagram krijgt. De kern van f• wordt gegeven door het diagram[
Ker(f1) → Ker(f0) ← Ker(f2)

]
; analoog voor het beeld en de cokern. Verder mag je

gebruiken dat de categorie S voldoende injectieven heeft.

Een diagram A• als hierboven heeft een limiet en een colimiet: de colimiet is A0,

de limiet is het gevezeld product

A1 ×A0
A2 =

{
(a1, a2) ∈ A1 ×A2

∣∣ α1(a1) = α2(a2)
}
.

Per definitie van het begrip (co)limiet, betekent dit dat de functor ∆: Ab→ S die wordt

gegeven door

∆(A) =
[
A

id−→ A
id←− A

]
een links- en een rechtsgeadjungeerde heeft. De linksgeadjungeerde van ∆ is de functor

C: S → Ab gegeven door A• 7→ A0, de rechtsgeadjungeerde is de functor F : S → Ab

gegeven door A• 7→ A1 ×A0 A2.

(i) Als I een injectief object is van Ab, bewijs dat ∆(I) een injectief object is van S.

[Hint: Gebruik de linksgeadjungeerde van ∆.]
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(ii) Concludeer uit (i) dat ∆(A) een F -acyclisch object is, voor elke abelse groep A.

[Hint: Merk op dat F ◦ ∆ de identiteit is op Ab. Opmerking: ∆(A) is in het

algemeen zeker niet injectief, maar dat hoef je niet te laten zien.]

(iii) Als I1 en I2 injectieve objecten zijn in Ab, laat zien dat
[
I1 → 0 ← I2

]
een

injectief object is van S. Gebruik dit om te bewijzen dat elk object van de vorm[
A1 → 0← A2

]
acyclisch is voor F .

(iv) Met A• als aan het begin van de opgave, bewijs dat

RnF (A•) ∼=


A1 ×A0

A2 voor n = 0;

A0/(Im(α1) + Im(α2)) voor n = 1;

0 voor n > 2.

[Hint: Bekijk het homomorfisme Φ: A• → ∆(A0) dat hoort bij de adjunctie van

∆ en de functor C. Vorm dan twee korte exacte rijtjes in S, waarin de kern, het

beeld, en de cokern van Φ voorkomen.]

Opgave 4. In deze opgave is R steeds een ring en werken we in de categorie RMod van

links-R-modulen. Ter herinnering: als 0 −→ Pn −→ Pn−1 −→ · · · −→ P0 −→ 0 een

ketencomplex van R-modulen is met P0 en Pn ongelijk aan nul, dan zeggen we dat dit

complex lengte n heeft. (Er zijn dan n+ 1 termen Pi.) Het eerste doel van de opgave is

te bewijzen dat de volgende twee eigenschappen van een R-moduul M equivalent zijn:

(1) M heeft een projectieve resolutie van lengte 6 n;

(2) ExtiR(M,N) = 0 voor alle i > n en alle N ∈ RMod.

(i) Bewijs dat (1) ⇒ (2).

(ii) Bewijs met inductie naar n dat ook (2) ⇒ (1) waar is. [Hint: Kies een π: P →→M

met P projectief en laat M ′ = Ker(π); vgl. de aanwijzing bij Opgave 2(ii).]

Als een moduul M een eindige projectieve resolutie heeft, dan definiëren we de

projectieve dimensie pdR(M) van M als de kleinste n waarvoor de bovenstaande eigen-

schappen (1) en (2) gelden. Als er geen eindige projectieve resolutie bestaat van M ,

dan definiëren we pdR(M) =∞.

(iii) Als 0 −→M ′ −→ P −→M −→ 0 een niet-split kort exact rijtje is met P projectief,

toon aan dat pdR(M) = 1 + pdR(M ′).

(iv) Neem nu R = k[x, y]/(xy) met k een lichaam. Bewijs dat de R-modulen (x) en (y)

(de idealen van R voortgebracht door x, respectievelijk y) oneindige projectieve

dimensie hebben. [Hint: Bekijk de surjectie R→→ (x) gegeven door r 7→ rx. Wat is

de kern hiervan? Doe nu hetzelfde met y in de plaats van x en gebruik het vorige

onderdeel.]
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